
 
 

Regulamin projektu „Przedsiębiorczość społeczna- mój sposób na życie”- dotyczy osób 

fizycznych biorących udział w projekcie. 

1. Celem głównym projektu jest promocja idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej wśród 12 osób z grupy docelowej oraz 6 podmiotów (w tym 1 JST i 5 PES) do 

31.07.2020 r. 

 

2. Kryteria rekrutacyjne 

I) Kryteria formalne: 

a) osoba zagrożona wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w szczególności: osoba 

potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

b) zamieszkanie na terenie LSR dla obszaru LGD Miasta Torunia, 

c) udział w 1 projekcie w ramach danego naboru. 

II) Kryteria punktowe: 

a) zamieszkanie na terenie obszaru Gminnego Programu Rewitalizacji tj. Bydgoskie 

Przedmieście, Stare Miasto, Podgórz- 3 pkt. 

W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby zamieszkujące obszar 

Gminnego Programu Rewitalizacji (dodatkowe 3 pkt. na etapie rekrutacji), w drugiej 

kolejności pozostali mieszkańcy obszaru LSR dla Miasta Torunia. 

3. Okres realizacji projektu trwa od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Możliwe jest wydłużenie 

okresu realizacji projektu, jeśli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” 

wyrazi na to zgodę. 

 

4. Zakres merytoryczny projektu obejmuje realizację dla 1 osoby: 3 warsztatów kluczowych 

kompetencji osobistych, 4 wizyt studyjnych na terenie województwa kujawsko- 

pomorskiego, 6 seminariów z przedsiębiorczości społecznej, wsparcia animatora. Działania w 

projekcie będą prowadzone z intensywnością 1 wydarzenie/tydzień, średnio 4 wydarzenia w 

miesiącu. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przekazany na pierwszych zajęciach.  

 

5. Obowiązki uczestnika projektu: 

a) Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez uczestnika 

formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz umowy, 

b) Osobiste uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach, 

c) Wypełnianie dokumentów projektowych oraz udział w ewaluacji projektu poprzez 

wypełnianie w ankiet ewaluacyjnych i innych niezbędnych dokumentów celem rozliczenia 

projektu przez Realizatora, zgodnie z wymaganiami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dla Miasta Torunia”, 

d) Przestrzegania wszystkich przepisów wynikających z umowy oraz innych dokumentów 

związanych z projektem, 

e) Niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w 

tym danych adresowych. 



 
 

6. Obowiązki Realizatora:  

a) Zapewnienie wykwalifikowanych osób do przeprowadzenia zajęć, zgodnie z informacjami 

zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu pt. Przedsiębiorczość społeczna- mój 

sposób na życie, 

b) Zapewnienie materiałów niezbędnych/przerw kawowych w trakcie realizacji zajęć, 

niezbędnych biletów wstępu, obiadu w przypadku wizyt studyjnych. 

c) Realizowania założeń projektu zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu pt. 

Przedsiębiorczość społeczna- mój sposób na życie, 

d) 4ES Non Profit Sp. z o.o. zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby wykonać 

umowę zgodnie z jej treścią i celem. 

 

7. Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału w projekcie: 

a) Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu, 

b) W przypadku rezygnacji z projektu w trakcie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany podać 

przyczynę rezygnacji. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 
1. Wykaz ulic objętych Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla 

Miasta Torunia”. 


